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  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٧ــ 
  

 (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

 (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

  معلومات عن الشركة    ـ١
. تأسست ةفي سوق األسهم السعودي مدرجةشركة مساهمة سعودية  ،شركة األم")الكة" أو "شرالالشركة العقارية السعودية ("

مسجلة في مدينة وهي ) ١٩٧٦يوليو  ١٥هـ (الموافق ١٣٩٦رجب  ١٧وتاريخ  )٥٨(م/ الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم
هـ (الموافق ١٣٩٧جمادى االخر  ١٧وتاريخ  ١٠١٠٠١٢٥٣٩الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

، المملكة العربية ١١٤٨١رياض ال، ٣٥٧٢، صندوق بريد العام شارع العليا فيمقر الرئيسي للشركة يقع ال). ١٩٧٧يونيو  ٤
عية الجم تصدره بقرارإطالة هذه المدة  ويجوزالسجل التجاري، قيدها بمن تاريخ  تبدأسنة ميالدية  ١٣٠تبلغ مدة الشركة  السعودية.

 .على األقل سنة واحدةب انتهاء أجلهاالعامة غير العادية قبل 

، بقيمة أسمية )سهم مليون ٢٤٠ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠كما في سهم مليون  ٢٤٠مال الشركة من  يتكون رأس
  .للسهم لایر سعودي ١٠قدرها 

بموجب عقد إيجار ني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها قامة المباإو والتطويرتملك األراضي الصالحة للبناء ب تقوم الشركة
بأعمال و لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام أوإدارة العقارات لحسابها تشغيلي 

  بجميع االعمال المتصلة بتحقيق أغراضها.المقاوالت للمباني والقيام 

  :الموجزة الموحدة األوليةالمالية  القوائمفي هذه  والتي تم توحيدهاالتابعة التالية  اتكة في الشركالشر استثمرت

  
  
  االسم

  
  بلد التأسيس

  
  النشاط الرئيسي

  
  سنة التأسيس

  نسبة الملكية
 أو مباشرة(بصورة 

  )مباشرة غير
                    

  ٪٦٠  ٢٠١٦  البناء والصيانة  وديةالمملكة العربية السع  للتعمير (أ) شركة العقارية السعوديةال

الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية 
  ٪٦٠  ٢٠١٧  البناء والصيانة  المملكة العربية السعودية  (ب)

الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة 
  ٪٦٠  ٢٠١٧  الصيانة والتشغيل   المملكة العربية السعودية   (ج)  الممتلكات

دارة المشاريع شركة العقارية هانمي إل
  المملكة العربية السعودية   (د)

توفير البرامج وتقديم خدمات 
  ٪٦٠  ٢٠١٧  إدارة المشاريع 

  ٪١٠٠  ٢٠١٨  تطوير مشروع الوديان  المملكة العربية السعودية   )هـشركة الوديان العقارية السعودية (

 كة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقمالمملفي  مسجلة مقفلةشركة مساهمة  ،الشركة العقارية السعودية للتعمير  )أ
نشاء المباني إ بأعماللشركة ا تقوم ).٢٠١٦ديسمبر  ١٤الموافق (ه  ١٤٣٨ول االربيع  ١٥بتاريخ  ١٠١٠٤٦٦٣٦٧

ه وضع التصاميم الهندسية التفصيلية وشراء المواد وتنفيذ ما تقوم بإدارتودارة المشاريع اإلنشائية إعمال صيانة المباني وأو
الموافق (ه  ١٤٣٧شوال  ٦بتاريخ  ١٠٢٠٦٣٧١٠٧٠٣٠٢من هذه المشاريع بموجب ترخيص الهيئة العامة لإلستثمار رقم 

 ).٢٠١٦يوليو  ١١

المملكة العربية السعودية بموجب السجل  في لهايتسجالشركة العقارية السعودية للبنية التحتية، شركة مساهمة مقفلة تم   ب) 
الطرق  بأعماللشركة ا تقوم). ٢٠١٧ ابريل ٣(الموافق ـ ه ١٤٣٨ رجب ٦ بتاريخ ١٠١٠٤٦٩٥٦١التجاري رقم 

والصرف الصحي والسيول ونظافتها وصيانتها  هالميانشاء وتمديد شبكات إعمال الترابية ووالشوارع والجسور واالنفاق واأل
ء وتمديد شبكات االتصاالت ومحطات نشاإوالغاز ومحطاتها وصيانتها و الكهربائيةوانشاء وتمديد شبكات التوزيع للطاقة 

نشاء السدود وصيانتها وبيع الخرسانة إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وشبكات الري وصيانتها وإابراج االتصاالت و
  الجاهزة.

 

  



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٨ــ 
 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

 (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

  تتمة  –عن الشركة  معلومات   ـ١

ولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ؤ، شركة ذات مسالكورية للصيانة وإدارة الممتلكاتالشركة السعودية   ج) 
). تقوم الشركة ٢٠١٧أكتوبر  ٣١هـ (الموافق ١٤٣٩صفر  ١١بتاريخ  ١٠١٠٦١٢٦٨٧بموجب السجل التجاري رقم 

هـ ١٤٣٨شوال  ٢٩وتاريخ  ١٠٢١٤٣٨١٠٧٦٩٩٧بتشغيل وصيانة المباني بموجب ترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم 
  ).٢٠١٧يوليو ٢٣(الموافق 

المملكة العربية السعودية بموجب السجل ولية محدودة مسجلة في ؤشركة العقارية هانمي إلدارة المشاريع، شركة ذات مس  د) 
). تقوم الشركة بتوفير خدمات ٢٠١٧أكتوبر  ١١هـ (الموافق ١٤٣٩محرم  ٢١بتاريخ  ١٠١٠٦١٢١١٦التجاري رقم 

إدارة المشاريع وإدارة وتقديم الخدمات االستشارية للمقرضين بموجب ترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم 
  ).٢٠١٧يوليو ٢٣هـ (الموافق ١٤٣٨وال ش ٢٩وتاريخ  ١٠٢١٣٣٨١٠٧٦٨٢٥

بموجب السجل  مسجلة في المملكة العربية السعودية مقفلة مساهمة واحد شخصشركة الوديان العقارية السعودية، شركة   هـ)
تقوم الشركة بأعمال الكهرباء  )٢٠١٨يوليو  ٢٩ (الموافقهـ  ١٤٣٩ ذو القعدة ١٦ بتاريخ ١٠١٠٤٥٥٠٧١التجاري رقم 

المنتزهات وإنشاء المباني وأعمال صيانة وتشغيل المباني وأعمال صيانة وتشغيل شبكات المياه ووصيانة الحدائق 
والصرف الصحي وإنشاء الطرق وإنشاء الجسور وإنشاء األنفاق وشراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات وأنشطة 

 وصيانة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية واألهلية.التطوير واالستثمار العقاري 

  المحاسبية الهامة  السياسات ـ   ٢

 أسس األعداد  ١ـ ٢
ً  الموجزةالموحدة  األولية ةيتم إعداد القوائم المال المالي األولي" المعتمد في  التقرير) "٣٤المحاسبة الدولي رقم ( لمعياروفقا

  .نييالقانون للمحاسبين السعودية ئةيواالصدارات األخرى الصادرة من اله رييوالمعا ،العربية السعوديةالمملكة 

الكاملة السنوية الموحدة المطلوبة في القوائم المالية على جميع اإليضاحات القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هذه ال تشتمل 
موحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، لذا فإن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة يجب قراءتها مع البيانات المالية ال

   .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في السنوية للمجموعة كما 

العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها عرض ، والذي يعتبر باللایر السعودي الموجزة األولية الموحدة ةيالقوائم المال تم عرض
  ذلك. يرد خالفما لم  ،ألقرب ألف لایر سعودي كافة المبالغ وتم تقريبالموجزة،  األولية الموحدة ةيالمالالقوائم 

 توحيد القوائم الماليةأسس  ٢ـ ٢
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠التابعة لها كما في  اتعلى القوائم المالية للشركة والشرك الموجزة األولية الموحدة ةيتشتمل القوائم المال

  . )١والمذكورة في اإليضاح (
يكون لديها  وأتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. 

التأثير على العوائد من خالل  علىحقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة 
ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط 

  :عندما يكون لدى المجموعة
  السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة

  المستثمر فيها)
  ،لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. وأالتعرض لمخاطر  
 المستثمر فيها. المقدرة على التأثير على عائدات الشركة  



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ٩ــ 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

 (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

   تتمة – المحاسبية الهامة السياسات  ـ  ٢

 تتمة – توحيد القوائم الماليةأسس  ٢ـ ٢

وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة 
األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق أقل من 

  والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
  لآلخرين.الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت  
 .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى  
 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة  

للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير  تقييمتقوم المجموعة بإجراء إعادة 
التابعة عند سيطرة المجموعة على  ات. يبدأ توحيد الشركالثالثة عناصر السيطرة أحد الحقائق والظروف إلى وجود تغير في

مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف عن ممارسة المجموعة  تخليالشركة التابعة ويتم التوقف عند 
اعتباراً من تاريخ انتقال الموجزة الموحدة األولية لية في القوائم الما الفترةالتابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل  اتالشرك

  .السيطرة على الشركة التابعةالسيطرة إلى المجموعة ولحين تخلي المجموعة عن 

بالمجموعة وبحقوق الملكية غير  بالمساهمين في الشركة األم اآلخروكل بند من بنود الدخل الشامل أو الخسارة يتعلق الدخل 
. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجز

التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات  اتالقوائم المالية للشرك
مطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة وال

  .األولية الموجزة بالكامل عند توحيد القوائم المالية

في حالة فقدان المجموعة  ة.يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكي
وحقوق الملكية (بما في ذلك الشهرة) ثبات الموجودات والمطلوبات ذات العالقة إالتابعة، فإنها تتوقف عن ات السيطرة على الشرك

 قائمة الدخل األوليةيتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بينما غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى، 
  استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.أي . يتم إثبات الموحدة الموجزة

  هم السياسات المحاسبيةألملخص  ٣ـ٢
مع تلك السياسات المحاسبية المتبعة  طابقةولية الموحدة الموجزة متاألن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية إ

، فيما عدا إتباع المعايير الجديدة السارية ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
ة وغير سارية ت أخرى صادرالي معايير أو تفسيرات أو تعديأل. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ٢٠١٩يناير  ١ من تاريخ

 .المفعول بعد
) "عقود اإليجار". كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة ١٦تُطبق المجموعة (للمرة األولى) المعيار الدولي للتقرير المالي (

  )، تم اإلفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التغييرات أدناه.٣٤الدولي (
  

، ولكن ليس لها تأثير أو ال تنطبق على القوائم المالية ٢٠١٩مرة في  تفسيرات األخرى ألوليتم تطبيق العديد من التعديالت وال
  للمجموعة.الموجزة األولية الموحدة 

  
اإليجار"، وتفسير لجنة تفسير المعايير  دعقو” -) ١٧) محل معيار المحاسبة الدولي (١٦يحل المعيار الدولي للتقرير المالي (

إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفسير  افيم” -) ٤قرير المالي (الدولية للتقرير المالي للمعيار الدولي للت
-) ٢٧"، وتفسير لجنة تفسير المعايير للمعيار (الحوافز-اإليجار التشغيلي  دعقو” -) ١٥المعايير للمعيار الدولي للتقرير المالي (

إليجار". يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد ا متقيي” 
األولية  لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي

 .الموحدة الموجزة
). يستمر ١٧) كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي (١٦تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار (

في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار المحاسبة الدولي  المؤجرون
  لى عقود اإليجار حيثما تكون المجموعة هي المؤجر.) تأثير ع١٦). ليس للمعيار (١٧(



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٠ــ 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

 تتمة – هم السياسات المحاسبيةأل ملخص ٣ـ٢

 ) "عقود اإليجار"١٦( المعيار الدولي للتقرير المالي ١-٣-٢
  ) والذي تم تطبيقه من تاريخ التطبيق األولي:١٦للشركة وفقاً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( حاسبيةفيما يلي السياسات الم

 موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي التاريخ الذي أصبح فيه األصل األساسي جاهزاً 

وجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة، وتعديلها بأي لالستعمال). يتم قياس م
إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف 

ً أي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار المنفذة في  أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا
إذا كانت  إالأيهما أقصر ـ  ومدة العقد العمر اإلنتاجي التقديري ـعلى مدى على أساس القسط الثابت أو تخدام موجودات حق االس

  وجودات حق االستخدام النخفاض القيمة.مخضع المجموعة على يقين بأن ملكية األصل المؤجر ستؤول في نهاية العقد إليها. ت

 اإليجار عقود التزامات
في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على 

ثابتة في جوهرها) ناقصاً أي حوافز إيجار قابلة مدى مدة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما فيها دفعات 
لالستالم ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. 

دفوعات غرامات تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن المجموعة ستمارسه وم
إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة المجموعة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة 

 التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنها تسجل كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
ار، تقوم المجموعة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد اإليجار وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليج

إذا ما كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود 
المنفذة. إضافةً إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار ليعكس تثبيت الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار 

اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء 
  األصل األساسي.

 القيمةعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار ذات موجودات منخفضة 
شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود  ١٢عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود بمدة إيجار 

الرسملة الخاصة بالمجموعة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالمجموعة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار 
  الموجزة.الموحدة األولية  الدخلر ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة قصيرة األجل وعقود اإليجا

  )١٦( تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تأثير-٣
 :٢٠١٩يناير  ١) كما في ١٦( فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 ٢٠١٩يناير  ١في كما 
 ─────────── 

  الموجودات
 ٧٥٬٩٠٨ موجودات حق االستخدام

 ─────────── 
   

   المطلوبات
  

 ٧٥٬٩٠٨  التزامات عقود اإليجار
 ─────────── 

 -  التعديالت على حقوق الملكية إجمالي
  ═══════════  



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١١ــ 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

 (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

  تتمة – )١٦( تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تأثير-٣
)، قامت المجموعة بتصنيف كل عقد من عقود ١٦. قبل تطبيق المعيار (منطقة الرياضفي راضي أ لدى المجموعة عقود إيجار

اإليجار (كمستأجر) في بداية العقد كعقد إيجار تشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي، تم تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار 
ة عقد اإليجار. وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مسبقاً على أساس القسط الثابت طوال مداألولية الموحدة الموجزة الدخل في قائمة 

  على التوالي.  تحت بند "مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى"
)، اعترفت المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لتلك ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (

يفها كعقود إيجار تشغيلي، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة العقود التي سبق تصن
القيمة. تم االعتراف بموجودات حق االستخدام على أساس المبلغ المساوي اللتزامات عقود اإليجار المعدلة مقابل أي دفعات إيجار 

عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات  بالتزاماتاف بها. تم االعتراف مدفوعة مسبقاً ومستحقة الدفع والتي سبق االعتر
اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي. كان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض 

 .٪٧هو  ٢٠١٩يناير  ١في المتزايد للمستأجر المطبق على التزامات عقود اإليجار 
) على تلك العقود التي سبق تصنيفها بموجب ١٦قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (

). عند تطبيق ٤) وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار الدولي للتقرير المالي (١٧معيار المحاسبة الدولي (
  )، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية:١٦المعيار الدولي للتقرير المالي (

 .استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول  
 ) عقد اإليجار المتبقية ) كعقد إيجار قصير األجل مع فترة ١٧المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

 ،٢٠١٩يناير  ١شهر كما في  ١٢ل من أق
 ،استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي 
 ،استخدام التقدير في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود التي تتضمن خيارات تمديد أو انهاء للعقد 
 لفئة ً األصل األساسي، عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، وبدالً من ذلك احتساب كل  خيار، وفقا

 مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية ذات عالقة كمكون إيجاري منفرد.

  ات العقاريةاالستثمار  -٤
  السعودية.تتكون االستثمارات العقارية من قطع أراضي وعقارات بالمملكة العربية 

  :االستثمارات العقارية مما يلي تتكون

 ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
   ─────────── ─────────── 

  ٣٬٤٢٤٬١٦٧  ٣٬٤٢٤٬١٦٧  أراضي 
  ١٬٢١٨٬٥٤٨  ١٬١٨٥٬٣٢٤  مباني، صافي 

  ١٬١١٤٬٠١٢  ١٬٤٨٧٬٨٣١  مشاريع تحت اإلنشاء 
   ─────────── ─────────── 

  ٥٬٧٥٦٬٧٢٧  ٦٬٠٩٧٬٣٢٢  في نهاية الفترة/ السنة 
  ══════════  ══════════  

 ٣٠( سعودي لایر مليون ٣٧٣ العقارية لالستثمارات اإلضافاتبلغت  ،٢٠١٩سبتمبر ٣٠في  يةأشهر المنته التسعة ةفتر اللخ
 :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠سعودي ( لایر مليون ٣٣مليون لایر سعودي) وكما بلغت قيمة االستهالك للفترة  ٢٨٥: ٢٠١٨ ديسمبر

  مليون لایر سعودي). ٣١

 ١٠بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ، (ما عدا األراضي) تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك
مليار لایر سعودي) وذلك وفقا لعملية التقييم التي قام بها  ١٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليار سعودي كما في 

متخصص في وهو  )من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مقيّم مستقل معتمد( )Coldwell Banker( كولدويل بانكر
  يم هذه األنواع من االستثمارات العقارية. يتق

 ٩٩تتضمن االستثمارات العقارية مباني مقامة على أرض مستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بموجب عقدين لمدة 
يتم تحويلها الى الهيئة ، على التوالي (على أساس حق االنتفاع) والتي ٢٠٠٩يوليو  ٦و ١٩٩٣يناير  ٧سنة تبدأ من  ٥٠سنة و

  في نهاية مدة العقد.



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 سعودية) (شركة مساهمة

  ــ ١٢ــ 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

 (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

  الزميلةفي الشركة  االستثمار  -٥
وهي  القابضة، الرياضركة ش في ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  كما٪ ١٦٫٦٧ قدرها ةحص المجموعةتمتلك 
عن حصة المجموعة في الشركة الزميلة  المحاسبة تتمالعربية السعودية.  المملكة فيمسجلة  محدودة مسئولية ذات شركة

ً هام اً المجموعة تأثير لممارسة اً نظرالموحدة  المالية القوائمباستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه    .على شركة الرياض القابضة ا

  كما يلي: السنة/فترةالالزميلة خالل  ةشركالكانت حركة االستثمار في 

 ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  
   ─────────── ─────────── 

 ٢٢٤٬٤٥٢ ٢٣٥٬٦٥٩  في بداية السنة 
  ١٩٬٧٤٣ ١٠٬٥٤١  الحصة في األرباح 

 )١١٬٦٦٩( )١١٬٦٦٧(  توزيعات أرباح مستلمة 
 ٣٬١٣١ ٥٣    الدخل الشامل اآلخرالحصة في 

  ─────────── ─────────── 
 ٢٣٥٬٦٥٧ ٢٣٤٬٥٨٦  السنة /في نهاية الفترة

  ══════════ ══════════ 

  ذات العالقة الجهاتوالتعامالت مع  األرصدة  -٦
ً من قبل تلك الجهات أو العالقة المعامالت مع المنشآت الخاضعة للسيطرة ذات الجهات  تمثل التي يمارس عليها تأثيراً هاما

لديهم السلطة والمسؤولية في التخطيط . موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األفراد الذين في المجموعة الرئيسيين والمساهمين
أعضاء مجلس  أن تعتبر المجموعة. اوموظفيه المجموعةالسلطة للتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة  وممارسة

 تفصاحاإ ٢٤ قمر ليولدا لمحاسبةا رمعيا اضألغر وناإلدارة الرئيسي موظفوهم التنفيذية  واالدارةاإلدارة (ولجانه الفرعية) 
 قة.لعالذات ا افألطرا

 يوضح الجدول التالي المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة/ السنة:

 كما في  
٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠     

     ذات عالقةجهة  مبالغ مستحقة من
 للتجارة السويلم العلي محمد شركة

  والمقاوالت
 

٧٩٠  ١٬١٩٩  
   ════════ ════════ 

       جهة ذات عالقة إلى مستحقة مبالغ
  ٤٬٣٦٢ ٣٬٢٣١   المحدودة جلوبال هانمي

   ════════ ════════ 
     
  في المنتهية للفترة    
 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠    

المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة 
      العليا

 ١٠٬٦٩١  ١٤٬٧٢٣   وبدالت اإلدارة التنفيذية  رواتب

 ٥٬٧٢٤ ١٠٬١١٠   اعضاء مجلس اإلدارة مكافأة
   ────────  ────────  
   ١٦٬٤١٥ ٢٤٬٨٣٣ 
   ════════ ════════ 

  العليا. اإلدارة بموظفي المتعلقةكمصروف  المقيدة المبالغ أعاله الجدولعنها في  المفصح المبالغ تمثل

المعامالت مع الجهات ذات العالقة على قرض ممنوح من قبل صندوق االستثمارات العامة، بلغ رصيد القرض كما في  تشتمل
  ).١١مليون لایر سعودي) (إيضاح  ٩٩٢: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٫٠١٩مبلغ  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٣ــ 
 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

  رأس المال  -٧
 ٣١( مليون سهم ٢٤٠من  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠مليون لایر سعودي كما في  ٢٫٤٠٠المجموعة البالغ قدره  مال رأس يتكون

 .سعودي لایر ١٠ سهم كل قيمة )سهم مليون ٢٤٠ :٢٠١٨ ديسمبر
 

يونيو  ٢٨الموافق (هـ  ١٤٣٩شوال  ١٤المنعقد بتاريخ  اة في اجتماعهشركتم بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية لل
مليون لایر سعودي وذلك من خالل تحويل مبلغ  ٢٫٤٠٠مليون لایر سعودي الى  ١٫٢٠٠زيادة رأس مال الشركة من ) ٢٠١٨
" االحتياطي النظامي"مليون لایر سعودي من حساب  ٧٣٠ومبلغ " االحتياطي االتفاقي"مليون لایر سعودي من حساب  ٤٧٠
تحويل هذه الزيادة المقترحة إلى حساب رأس  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةخالل  تم. أس المالمقترحة في ر زيادةإلى 

  .كافة االجراءات النظامية وتعديل السجل التجاري للشركة وانهاءالمال 

  االحتياطي النظامي  -٨
 ً من صافي الدخل في كل سنة (بعد  ٪١٠ تحويل المجموعة على يجب للشركة، األساسي والنظام السعودي الشركات لنظام طبقا

رأس  من ٪٣٠ االحتياطي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع تغطية الخسائر المتراكمة)
   غير قابل للتوزيع. االحتياطيالمال. إن هذا 

  االتفاقي االحتياطي  -٩
 ً ٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي االتفاقي حتى يبلغ مجموع ١٠ بتحويل المجموعة تقوم للشركة، األساسي للنظام طبقا

 ٪ من رأس المال. ٥٠هذا االحتياطي 

  األجل طويلة قروض  -١٠
 القرضاألجل من أحد البنوك المحلية. يخضع هذا  طويل إسالميعلى قرض  الشركة حصلت ٢٠١٦ديسمبر  ٢٢بتاريخ 

السداد دفعةً القرض  ووفقا لالتفاقية استحق ،) زائداً هامش ربحسايبورالسائدة بين البنوك السعودية ( للمعدالت وفقا عمولةلل
من وحصلت على دراسة الخيارات المناسبة للوفاء بهذه االلتزامات  تعمل حالياً ال أن إدارة الشركة ، إ٢٠١٩ مايوواحدة في 

قابل للتمديد لحين االنتهاء من االتفاقية النهائية إلعادة ، وال٢٠١٩حتى نهاية شهر نوفمبر  استحقاق السدادلى تمديد البنك ع
  على األقل من إيرادات المجموعة في حساباتها لدى البنك المانح للقرض. ٪٥٠ بإيداعالشركة تعهدت ). ١٩(إيضاح الجدولة 

مليون لایر  ٦٥٠على قرض إسالمي طويل األجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ  ٢٠١٨المجموعة خالل شهر مايو  حصلت
ً  لعمولةل القرض هذا يخضع .سعودي يسدد القرض ، وربح هامش زائداً ) سايبور( السعودية البنوك بين السائدة للمعدالت وفقا

القرض طويل األجل  إن .٢٠٢٠يبدأ أول قسط بتاريخ مايو وتين على أقساط سنوية لمدة خمس سنوات بعد فترة سماح سن
   .بأراضي مرهونة من قبل المجموعة للبنكالممنوح للمجموعة مضمون 

 ديسمبر ٣١( سعودي لایر مليون ٨١ مبلغ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  المنتهية الفترة خالل لمرسملةا االقتراضبلغت تكاليف 
 جميع نإمشاريع الجارية للمجموعة. ال لتمويل المستلمة القروضإدارة المجموعة  استخدمتمليون لایر سعودي).  ٦٧: ٢٠١٨
  ٪).١٠٠: ٢٠١٨ ديسمبر ٣١( ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ة المنتهية في فترال خاللللرسملة  ةمؤهل االقتراضتكاليف 

  عالقة ذات جهة من قرض  -١١
مليار لایر سعودي خالل عام  ١٫٥المجموعة بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق االستثمارات العامة بمبلغ  قامت

 ١٫٠١٩ مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألغراض تمويل إنشاء المشاريع العقارية. بلغ إجمالي الرصيد القائم للقرض كما في  ٢٠١٥
عمولة وفقاً للمعدالت السائدة بين للالقرض  هذانوية متساوية. يخضع لایر سعودي، ويسدد القرض على أقساط نصف س مليون

 بينما ،٢٠١٨ يناير ١ في السداد األول القسط يستحق. السعودية (سايبور) إضافة إلى هامش ربحالبنوك في المملكة العربية 
 القرض دفعات جدولة إعادة على العامة االستثمارات صندوق مع االتفاق تم .٢٠٢٥ يوليو في السداد األخير القسط يستحق
 .٢٠١٩ سبتمبر الى سعودي لایر مليون ٢٥٠ والبالغة ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠المنتهية في  والفترة ٢٠١٨ سنة خالل السداد مستحقة

تصنيف  ، كما تمالى فترات الحقة تأجيل الدفعات المستحقةبالتفاوض مع صندوق االستثمارات العامة لتقوم إدارة الشركة حاليًا 
  لتعهدات المنصوص عليها ضمن االتفاقية.لالشركة  عدم التزامكامل مبلغ القرض ضمن المطلوبات المتداولة بسب 

 ٤٠ مبلغ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  المنتهية الفترة خاللصندوق االستثمارات العامة  لقرضمرسملة لا االقتراضبلغت تكاليف 
 لتمويل المستلمة القروض كاملإدارة المجموعة  استخدمت). سعودي لایر مليون ١٨ :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠( سعودي لایر مليون

 ٣١( ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ة المنتهية في فترال خاللمؤهلة للرسملة  االقتراضجميع تكاليف  إنمشاريع الجارية للمجموعة. ال
  ٪).١٠٠: ٢٠١٨ ديسمبر



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٤ــ 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
   ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

  ما لم يرد خالف ذلك)  السعودية(كافة المبالغ بآالف الرياالت 

  الزكاة  -١٢
  حركة المخصص خالل الفترة/السنة

  حركة مخصص الزكاة على النحو التالي:  كانت
              ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  

  ٢٤٬٥٣٧  ٤٠٬٦١٠  في بداية السنة
  ٢١٬٠٢٨  ١٢٬٣٦٤   خالل الفترة/السنة مجنب

                )٤٬٩٥٥(  )١٤٬٠٥٧(   خالل الفترة/السنة مدفوع
              ٤٠٬٦١٠  ٣٨٬٩١٧  في نهاية الفترة/السنة

ً لذلك. ك٢٠١٨عام  حتىعن جميع السنوات  الزكويةإقراراتها  الشركة قدمت ا تمت الموافقة على م، وسددت االلتزامات وفقا
  .٢٠٠٤عن جميع السنوات حتى عام ("الهيئة") الهيئة العامة للزكاة والدخل  أجرتها التي ةالزكويط والرب

. والذي يشتمل على فروقات زكوية ٢٠١٦، تسلمت الشركة الربط النهائي عن العام ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
  لایر سعودي، وقدمت الشركة اعتراض على كامل المبلغ والذي ال يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة.  ٦٫٢٦٤٫٢٤٦بمبلغ 

 السهم ربح  -١٣ 
المتعلق بالمساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسط  الفترة ربحلسهم وذلك بقسمة لوالمخفض  األساسيربح اليتم احتساب 

بأثر رجعي  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠تم تعديل احتساب ربح السهم للفترة المنتهية في  .الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
  ).٧مليون سهم (إيضاح  ٢٤٠بناء على عدد األسهم المصدرة بعد زيادة رأس المال والبالغ 

  للسهم: والمخفضيعكس الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي 

  سبتمبر ٣٠منتهية في اللفترة الثالثة أشهر   

  ٢٠١٨  ٢٠١٩               

               ١٢٬٦٧٤  ٨٬٩٧٦   المتعلق بالمساهمين في الشركة األم الفترة دخل صافي

               ٢٤٠٬٠٠٠  ٢٤٠٬٠٠٠   )مالعادية (سه األسهمالمتوسط المرجح لعدد 

                           ٠٫٠٥  ٠٫٠٤  (باللایر السعودي) والمخفضاألساسي  –السهم  ربح
  سبتمبر ٣٠منتهية في الأشهر  تسعةلفترة ال  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩               

               ٨٧٬٥٧٣  ٤٨٬٩٧٨  المتعلق بالمساهمين في الشركة األم الفترة دخل صافي

               ٢٤٠٬٠٠٠  ٢٤٠٬٠٠٠   )مالعادية (سه األسهمالمتوسط المرجح لعدد 

              ٠٫٣٦  ٠٫٢٠  (باللایر السعودي) والمخفضاألساسي  –السهم  ربح

  وااللتزامات المحتملة التعهدات  -١٤

  التعهدات الرأسمالية
هندسية وتنفيذ أعمال رأسمالية مع بعض االستشاريين والمقاولين. بلغت قيمة  واستشاراتيوجد لدى المجموعة عقود تصميم 

مليون لایر  ٥٥٤: ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في  كمامليون لایر سعودي ( ٥٥٩: ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠فيالتعهدات غير المنفذة كما 
  سعودي).

  
  
  

  



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٥ــ 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

  بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)(كافة المبالغ 

  تتمة – وااللتزامات المحتملة التعهدات  -١٤

  المحتملة االلتزامات
 مطالبات رسوم األراضي البيضاء 

تأخير السداد المتعلق بها التي تسلمتها  وغراماتاجمالي مطالبات رسوم األراضي البيضاء  بلغ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠كما في 
  مليون لایر سعودي).  ٩٩: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(كما في لایر سعودي  مليون ١٣٧وعة من وزارة اإلسكان مبلغ مالمج

قدمت المجموعة اعتراضها على المبالغ المذكورة أعاله من خالل الموقع االلكتروني لوزارة اإلسكان والذي تم رفضه من قبل 
بعدم أحقية تلك المطالبات، نظرا لعدم انطباق شروط ديوان المظالم  دعوى قضائية لدىبرفع الوزارة. وعليه، قامت المجموعة 

  فرض رسوم األرضي البيضاء على تلك األراضي.

 تمثل والتي اإلسكان وزارة مطالبات بإلغاء يقضي الرياض محكمة من ابتدائي حكم على الشركة حصلت ،٢٠١٩خالل يناير 
. آثار من المطالبات على ترتب ما كافة إلغاء االبتدائي المحكمة قرار ورافق. الرياض بمنطقة تقع ألرضرسوم األرضي البيضاء 

رة اإلسكان بتقديم وزا قامت. سعودي لایر مليون ٧٨ بها المتعلقةوالغرامات  االبتدائيمحكمة الملغاة بحكم ال تالمطالباقيمة  بلغت
 بلغت قيمة المطالبات الملغاة بحكم المحكمة النهائي بينما اعتراض على ذلك الحكم. وما تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.

  مليون لایر سعودي. ٥٨ والغرامات المتعلقة بها

ستشار القانوني ماستنادا الى رأي الووالتي ال تزال منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها أي حكم، القضايا  باقيفيما يخص  أما
وى القضائية المنظورة حاليا لدى ديوان االدعجميع المعين من قبل إدارة المجموعة، فإن اإلدارة على درجة عالية من التأكد بأن 

المظالم تسير في صالح المجموعة. وعليه، ال ترى اإلدارة ضرورة لتكوين أي مخصص مقابل تلك المطالبات أو الغرامات 
  .٢٠١٩ سبتمبر ٣٠مليون لایر سعودي حتى تاريخ  ١٠٢ي بلغ اجماليها المتعلقة بها والت

 القضايا القانونية  

مليون لایر سعودي.  ١٠٩من قبل أحد المقاولين بمبلغ  –شركة زميلة  –مرفوعة ضد شركة الرياض القابضة قضائية توجد دعوى 
  . تئنافصدر حكم ابتدائي بدفع المبلغ وتم االعتراض على الحكم لدى محكمة االس

سعودي منظورة  لایر مليون ٨٢ قيمتها تبلغتوجد دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة بخصوص حصة ملكية في أرض مشاع 
امام المحكمة. تؤكد إدارة الشركة امتالكها لكافة المستندات الثبوتية التي تحفظ حق الشركة بما فيها صكوك ملكية صادرة من 
كتابة العدل كما ان إدارة الشركة على درجة عالية من التأكد بأن نتائج الدعوى ستكون لصالح الشركة. وعليه لم يتم تكوين أي 

  هذه القضية.مخصصات حول 

هناك بعض القضايا المرفوعة ضد المجموعة خالل دورة األعمال العادية ويتم الترافع بشأنها حالياً، ال يوجد لهذه القضايا  كذلك
  .األولية الموحدة الموجزةأثر جوهري على القوائم المالية 

 الزكوية  الربوط 

، والتي ال ٢٠٠٤تتسلم الشركة أي ربوط زكوية عن السنوات بعد  لم)،  ١٢(إيضاح  ٢٠١٦بخالف الربط الزكوي عن العام 
  تزال تحت الدراسة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

  القطاعية المعلومات -١٥
قطاعين يتم إعداد التقرير ولديها التي تقدمها على المنتجات والخدمات  بناءل موحدات ع منالمجموعة  تكونألغراض إدارية، ت

  :وكما يلي، بشأنها

 سكنيالقطاع ال   )أ

 قطاع التجاريال  )ب

أو الخسارة في القوائم  وفقا ألسس ثابتة بما يتوافق مع الدخلأو الخسارة ويقاس  الدخليتم تقييم أداء القطاعات على أساس 
مستوى على أساس ) األعباء المالية(بما في ذلك  بالمجموعة . ومع ذلك، يتم إدارة التمويلالموجزة الموحدةاألولية المالية 

  .المجموعة، وال توزع على القطاعات التشغيلية واإليرادات

  



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٦ــ 

  تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك)

  تتمة – القطاعية المعلومات -١٥

  :يةمعلومات القطاعلل تحليالً وفيما يلي  تتم أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية.

  المجموع الرئيسي مركزال التجاري  القطاع السكني  القطاع 
             

              :٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  كما
  ٢٣١٬٩٩١  -  ١٣٩٬٠٠٦  ٩٢٬٩٨٥ اإليرادات

  ١٠٥٬٢٧٤  ١٬٠٥٧  ٦٠٬٧٣٨  ٤٣٬٤٧٩ تكلفة العمليات التشغيلية
  ٧٬٣٧٩٬٦٢٨  ٣٬٦٧٩٬٩٠٥  ٢٬٩١٥٬٤١٥  ٧٨٤٬٣٠٨ الموجودات

         
              :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في  كما

  
  

 ٢٣٢٬٤٣٣ ٣٤٩ ١٢٨٬٢٦٧  ١٠٣٬٨١٧ اإليرادات
 ٨٣٬٧٩٦ - ٥١٬٠٣٧ ٣٢٬٧٥٩ تكلفة العمليات التشغيلية

 ٠٤٧٬٥٩١٬٧ ٦٬١٦٣٬٧٣٣ ٧٣٢٬٥٧٨ ٦٩٤٬٧٣٦ الموجودات

  القيمة العادلة قياس   -١٦
 سبتمبر ٣٠العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  القيمة لقياس الهرمي التسلسليوضح الجدول التالي 

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩
      

                         القيمة العادلة  لثالثاالمستوى  المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية  :٢٠١٩ سبتمبر ٣٠كما في 

      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة: 
           

  المصنفة الملكية حقوق أدوات في استثمارات
  ٣٨٠٬٢٨٠  ٢٤٦٬٨٨٧  ٧٥٬٨١٨  ٥٧٬٥٧٥  ٣٨٠٬٢٨٠ اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بقيمتها  

  استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل
  قائمة الدخل  

  
٩٦٬٤١٠  

  
-  

  
٩٦٬٤١٠  

  
-  

  
٩٦٬٤١٠  

  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  
 ٤٧٦٬٦٩٠  ٢٤٦٬٨٨٧  ١٧٢٬٢٢٨  ٥٧٬٥٧٥  ٤٧٦٬٦٩٠                        

                       :٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في            

           الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:
           

  المصنفة الملكية حقوق أدوات في استثمارات
  ٤٠٣٬٢٤٨  ٢٥٣٬٤٦٩  ١٠٢٬٣٤٣  ٤٧٬٤٣٦  ٤٠٣٬٢٤٨ اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بقيمتها 

  بقيمتها العادلة من خاللاستثمارات مصنفة 
  ٢٧٠٬٨٣٨  -  ٢٧٠٬٨٣٨  -  ٢٧٠٬٨٣٨  قائمة الدخل  

  ٢٬٣٦٩  -  ٢٬٣٦٩  -  ٢٬٣٦٩  أدوات مالية مشتقة
  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  
  ٦٧٦٬٤٥٥  ٢٥٣٬٤٦٩  ٣٧٥٬٥٥٠  ٤٧٬٤٣٦  ٦٧٦٬٤٥٥                        

  القابلة للمالحظة في السوق. تستخدم المدخالت  تيباستخدام أساليب التقييم التدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 

تبين لإلدارة بأن القيمة العادلة للنقدية وشبه النقدية والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة األخرى 
  رة األجل لهذه األدوات. قصي االستحقاقتقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير وذلك نظراً لفترة 

تعكس قيمتها العادلة وذلك ألنها تحمل عموالت  تقاربلقروض ألجل المرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة لالقيمة الدفترية كما أن 
النقدية المستقبلية المخصومة  التدفقات ن قيمةإف بشأن التمويل والقروض المشابهة. ونتيجة لذلك،السائدة في السوق المعدالت 

   .والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية لناتجة عن التمويلا

  

  



  لها  التابعةوالشركات  ية السعوديةالشركة العقار
 (شركة مساهمة سعودية)

  ــ ١٧ــ 

 تتمة (غير مراجعة) –إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

  (كافة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك) 

 االرباح توزيعات  -١٧

على توزيع أرباح نقدية  ٢٠١٨ سبتمبر ٢٨لشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ االعادية لمساهمي  غيروافقت الجمعية العامة 
والتي بلغت  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الثاني من السنة المالية المنتهية في  النصفمليون لایر سعودي للمساهمين عن  ٦٠بقيمة 
   .٢٠١٨يوليو  ١٦القيمة االسمية للسهم. وتم صرف هذه األرباح بتاريخ  من ٪٥لایر سعودي للسهم الواحد وتمثل  ٠٫٥

  الموحدة الموجزة وليةاألاعتماد القوائم المالية   -١٨
 ربيع األول ٩ بتاريخ اإلدارةقبل مجلس  منالموجزة الموحدة األولية تم اعتماد والموافقة على إصدار هذه القوائم المالية 

  ).٢٠١٩ نوفمبر ٦ الموافق( هـ١٤٤١

  مخاطر السيولة  -١٩
 ٣١( سعودي لایر مليار ٣٫٢ بمبلغ المتداولة الموجودات للمجموعة المتداولة ، تجاوزت المطلوبات٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ فيكما 

ً . )سعودي لایر مليار ٢٫٣ :٢٠١٨ ديسمبر والتفاوض مع الجهات  على دراسة الخيارات المناسبة تعمل إدارة المجموعة حاليا
  .)١١و ١٠لفترات الحقة (إيضاح إلعادة جدولة الدفعات المستحقة للقروض  المانحة

 
  مقارنة ال أرقام      - ٢٠

المقارنة لكي تتماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية الموحدة الموجزة. إن إعادة التصنيف هذه  تم إعادة تصنيف بعض أرقام
 ليس لها تأثير على المبالغ المثبتة سابقا بصافي الدخل او حقوق المساهمين.

  


